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مجتمع وإقتصاد

متابعة

ّ
«حيد يا مشنوق»

دوالر

عقود الزواج المدني قانونية
تستمر «الهيئة المدنية
لحرية االختيار» بمعركتها
لتوقيع عقود الزواج
المدني المعقودة في
لبنان ،إذ دعت إلى مسيرة
نهار األحد المقبل تحت
شعار ّ
«حيد يا مشنوق»
للضغط من أجل تسجيل
العقود العالقة في
أدارج الوزارة
إيفا الشوفي
 560زواج ــا مدنيًا للبنانيني ُعقد
ع ــام  2014فــي ق ـبــرص ،وف ــق بيان
وزارة الخارجية واملغتربنيُ .يكمل
البيان أن «هذا العدد يشمل جميع
الـطــوائــف واملــذاهــب دون استثناء
ّ
ويتكبد اللبنانيون تكاليف باهظة
وع ـن ــاء ك ـب ـي ـرًا ،م ــن اج ــل ع ـق ــده في
قبرص وتسجيله» .أمــا في لبنان،
فـهـنــاك نـحــو  52عـقــد زواج مــدنــي
للبنانيني شطبوا القيد الطائفي،
 7ع ـق ــود ج ــرى تـسـجـيـلـهــا ،بينما
بـقـيــت ال ـع ـقــود األخ ـ ــرى عــالـقــة ألن
وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة نـ ـه ــاد امل ـش ـن ــوق
رف ــض توقيعها ،لـكــونـهــا ،بنظره،
«غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة» ،إال أن «الـهـيـئــة
املـ ــدن ـ ـيـ ــة لـ ـح ــري ــة االخ ـ ـت ـ ـي ـ ــار» لــن
تخضع لـ»أهواء» املشنوق ،إذ دعت
إلى مسيرة األحد املقبل في  1آذار
«ملــواج ـهــة عــرقـلــة وزارة الــداخـلـيــة
فـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع تـ ـسـ ـجـ ـي ــل وثـ ــائـ ــق
الزواج املدني املعقودة في لبنان»،
ت ـحــت ش ـع ــار «ح ـ ّـي ــد ي ــا م ـش ـنــوق».
يــؤكــد أع ـضــاء الهيئة أن عالقتهم

بــالــدولــة «هــويـتـهــا مــدنـيــة ،ولسنا
عـبـيــد ً سـلـطــات سـيــاسـ ّـيــة كــانــت أم
ّ
ّ
أجنبية» .تشير
ديـنـ ّـيــة ،محل ّية أو
مصادر من الهيئة الى استعدادات
ي ـق ــوم ب ـه ــا «تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل» مــن
أج ـ ـ ــل ت ـن ـظ ـي ــم ت ـ ـحـ ــركـ ــات ت ـط ــال ــب
بقانون مدني لألحوال الشخصية
«إليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاد مـ ـ ـخ ـ ــرج لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـن ــوق ال
ي ــدع ــه ي ـظ ـهــر ع ـلــى أنـ ــه م ـت ـطــرف».
وت ـض ـيــف املـ ـص ــادر ان ه ــدف هــذه
ال ـت ـحــركــات أخ ــذ الـقـضـيــة بــاتـجــاه
اخر بحيث ُيصبح مبررا للمشنوق
االمـ ـتـ ـن ــاع ع ــن ال ـت ــوق ـي ــع الـ ــى حــن
اقـ ــرار قــانــون مــدنــي .تــؤكــد الهيئة
أن معركتها اليوم ليست باملطلق
إث ـ ـبـ ــات ق ــان ــون ـ ُي ــة الـ ـ ـ ـ ــزواج امل ــدن ــي
ألنها سبق أن أثبتت ،املعركة هي
استمرارية تسجيل العقود ضمن
اطار مؤسساتي غير خاضع آلراء
أشخاص.
رأي املشنوق القانوني يرتكز على
«غياب أي نص قانوني مدني نافذ
يــرعــى أح ـكــام ه ــذا ال ـ ــزواج ويـحــدد
اإلج ـ ـ ــراءات واآللـ ـي ــات واملـسـتـنــدات
املـطـلــوبــة واملــرجــع الـصــالــح لعقده
ّ
وبته ،لذا فإنه يتعذر حاليًا تسجيل
عـقــود الـ ــزواج املــدنــي املنظمة لــدى
الـكــاتــب بــالـعــدل فــي لـبـنــان» .غياب
النص القانوني ليس حجة مناسبة
ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف ض ـ ــد ت ــوقـ ـي ــع الـ ـعـ ـق ــود،
وف ــق مــا يــؤكــده الـبــاحــث القانوني
ط ـ ـ ــال الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي« ،ف ــالـ ـط ــوائ ــف
املسيحية تقدمت سابقًا بمشاريع
ق ــوان ــن ول ـك ـن ـهــا ُرفـ ـض ــت لـكــونـهــا
مخالفة للدستور والـنـظــام الـعــام،
وبــال ـتــالــي ف ــإن قــانــونـيــة الــزيـجــات
املـسـيـحـيــة قــائ ـمــة ع ـلــى ف ـت ــوى من
محكمة التمييز باعتبارها تقاليد
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات» .ي ـض ـي ــف ال ـح ـس ـي ـن ــي،
فـ ــي مـ ـح ــاض ــرة ألـ ـق ــاه ــا أمـ ـ ــس فــي

ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة ب ــدع ــوة مــن
نــادي السنديانة الـحـمــراء بعنوان
«الزواج املدني :عوائق ومصير» ،أن
«الطوائف اإلسالمية أيضًا ال تملك
تشريعًا لبنانيًا إذ جــرت إحالتها
الى قانون العائلة العثماني أي ان
الزيجات تخضع لقانون أجنبي».
ه ـكــذا اذًا ،ف ــإن أح ـك ــام ا ّل ـطــوائــف ال
ترتكز على قــوانــن سنها املجلس
التشريعي .هـنــا ،يــدعــو الحسيني
امل ـش ـن ــوق إلـ ــى «ال ـت ـف ـك ـيــر بـتـشــريــع
لطائفته قـبــل الـحــديــث عــن وجــوب
وج ــود قــانــون مــدنــي» ،مـشـيــرا الــى
ان موقف املشنوق «داعشي محض
ّ
قائم على التنكر لحرية االختيار».
أعلن املشنوق سابقًا أن الـقــرار 60
ل .ر أجــاز إنشاء الطوائف التابعة
ل ـل ـح ــق ال ـ ـع ـ ــادي شـ ـ ــرط ال ـح ـص ــول
عـلــى االع ـت ــراف بـهــا وتـقــديــم نظام
يحتوي على ملخص مبادئها الى
ال ـح ـكــومــة ،وألن «وزي ـ ــر الــداخـلـيــة
ي ـخ ـلــط بـ ــن امل ـن ـت ـم ــن ال ـ ــى طــائ ـفــة
ال ـحــق ال ـع ــادي وغ ـيــر املـنـتـمــن الــى
ّ
طــائـفــة» ،وف ــق الحسيني ،فـقــد أكــد
ان «األفراد غير املنتمني الى طائفة
ه ــم م ــواط ـن ــون أحـ ـ ــرار ،وإداري ـ ـ ــا ال
يـخـضـعــون ألي طــائ ـفــة ،م ــا يعني
عدم الطلب منهم بالتقدم بمشروع
طائفة الحق
قانون لتنظيمهم» .أما ّ
الـعــادي ،فهي التي ال تصنف على
انها تاريخية .هذا يعني ان األفراد
غـيــر املـنـتـمــن ال ــى طــائـفــة ال عالقة
ل ـهــم بـطــائـفــة ال ـح ــق الـ ـع ــادي ،انـمــا
امل ـش ـتــرك بينهما هـ ّـو خضوعهما
للقانون املدني .يصنف الحسيني
االعتراف بالزواج املدني في قبرص
ع ـلــى ان ــه «عـمـلـيــة احـتـيــالـيــة لـعــدم
ارتـبــاط القانون باملكان ،إذ يوافق
األزواج ع ـل ــى الـ ـخـ ـض ــوع ل ـقــانــون
يمارس في مكان ال عالقة لهم به».

9

أخبار
حكيم يتهم الشركات
الموزعة باحتكار المازوت

اتـهــم وزي ــر االقـتـصــاد أالن حكيم الشركات
املــوزعــة للمشتقات النفطية بــاحـتـكــار مــادة
املازوت ،داعيا اياها الى «عدم االحتكار وعدم
التخاذل تجاه املواطن اللبناني وبعض املناطق
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وخ ــاص ــة مـنـطـقــة ال ـب ـقــاع وزح ـلــة
ومنطقة الـشـمــال ،الـتــي تـحـتــاج فــي ظــل هــذه
الـعــواصــف املناخية الـتــي تـضــرب لبنان ،الى
توفير م ــادة املـ ــازوت ،لكي يستطيع املــواطــن
استعمالها في التدفئة» .ورأى حكيم ،خالل
ج ــول ــة ق ــام ب ـهــا ع ـلــى امل ــؤس ـس ــات الـتـجــاريــة
وبـعــض مـحـطــات بـيــع امل ـحــروقــات فــي زحـلــة،
أن هذا التحذير هو «األول واألخير لشركات
الـتــوزيــع قبل املـحـطــات وقـبــل املــواطـنــن .هذه
ال ـشــركــات تستطيع ان تـكــون الـسـبــب األول
ملوضوع نقص املازوت .خالل جولتنا ،الحظنا
ان املحطات مطابقة لكل املعايير ،ســواء من
ناحية التسعير او مــن ناحية الـتــوزيــع ،لكن
املشكلة هــي فــي مكان آخــر ،وهــي التصدير
غير الشرعي الى سوريا او التهريب».
سعر الحليب ينخفض  100ليرة

حــدد وزيــر الــزراعــة أكــرم شهيب سعر ليتر
الحليب بألف ليرة لبنانية «شرط التزام املبلغ
والكمية بعد ما كان  1100ليرة ،وذلك نتيجة
ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى تـســويـقــه فــي ظــل ضعف
الـ ـس ــوق امل ـح ـل ـيــة وت ــأث ــر الـ ـس ــوق ال ـخــارج ـيــة
ب ــاألح ــداث ال ـج ــاري ــة» ،مـعـلـنــا «إن ـش ــاء غــرفــة
مراجعات وشكاوى في وزارة الزراعة ملتابعة
امللف وسلسلة إج ــراءات ،منها التزام شعار
املطابقة للمواصفات اللبنانية وشعار الجودة
وضــرورة ضبط الحدود والتسجيل املسبق
ملصانع األجبان البيضاء وإخضاع األجبان
البيضاء املستوردة إلجازات مسبقة وإيجاد
حل لنحو  127معمال صغيرا غير مرخص،
حـفــاظــا عـلــى قـطــاع مــربــي األب ـقــار والحليب
الطازج ،الذي يعد قطاعا واعدا ،نحن بحاجة
إليه يوميا».
الهيئة اإلدارية للتعليم األساسي توضح

تستحق أواخر حزيران وآب  ،»2015ال
بل إن خليل ّ
يشدد في ضوء استنفاد
ّ
غالبية املبلغ املـقــر ضمن الـقــانــون 14
ع ـل ــى ض ـ ــرورة «إقـ ـ ـ ــرار ق ــان ــون يـسـمــح
لوزارة املال بإصدار مثل هذه السندات
قـبــل ح ــزي ــران  ،2015إذ لــم يـعــد لدينا
ق ــدرة على إص ــدار سـنــدات إال بحدود
 300مليون دوالر وهذا ال يكفي أساسًا
للقيام بمسؤولياتنا».
وأش ــار خليل إلــى أن نسبة الــديــن إلى
الناتج املحلي اإلجمالي قد تنخفض
إلــى  %129و %133مـقــارنــة مــع %135
عـ ـ ــام « 2014إذا أخـ ــذنـ ــا ب ــاالع ـت ـب ــار
تــوقـعــات النمو فــي نهاية  2015الــذي
نتمنى أن يتجاوز  ،%2.5وإذا بنينا
ع ـلــى أس ـع ــار ال ـن ـفــط ال ـعــامل ـيــة بـمـعـ ّـدل
وسطي  51دوالرًا للبرميل الواحد».

«سحب كل الذرائع التي كانت تهدد
وجوده في االساس».
ُ
ُ
يختم غزال بالقول« :لقد انجز ما طلب
منا ،ملــاذا لم ينجز مطلبنا الرئيسي
املتمثل بازالة بقايا ذبحيات مطحنة
الـ ـعـ ـظ ــام؟» ع ـل ـمــا ان ش ـب ـيــب كـ ــان قــد
اصــدر قــرار اقفال ما سمي «مطحنة»
واوعز للشركة املتعهدة بازالة جميع
ما تخلفه من ذبحيات وغيرها ،اال ان
غ ــزال يــؤكــد «أن حــوالــي  300طــن من
الــذبـحـيــات ال ت ــزال فــي ال ـهــواء الطلق
تمثل بيئة موبوءة للسوق».

ً
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ،
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﻠﻰ ّ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣّ ﻴﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
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ردت الهيئة االدارية ألساتذة التعليم األساسي
فــي بـيــان أصــدرتــه عـلــى بـيــان راب ـطــة التعليم
األســاســي فــي جبل لبنان الـصــادر منذ أيــام،
ً
مـشـيــرة إل ــى أن تـقــديــم مــوعــد االن ـت ـخــاب من
نيسان الــى اذار «هــو اوال بسبب عطلة عيد
الفصح املجيد التي تمتد من  2نيسان حتى 15
منه ،وثانيا هو العطاء املندوبني الوقت الكافي
للتعارف وخــوض انتخابات الهيئة االداري ــة»،
أم ــا تـحــديــد سـنــة ون ـصــف سـنــة ف ــي الـخــدمــة
الفعلية ملــن يـنــوي الـتــرشــح لعضوية مجلس
املندوبني« ،فحتى نضمن استمرار املندوب في
موقعه كممثل ملدرسته ،بدل ان يجري اختيار
مـنــدوبــن يـحــالــون عـلــى الـتـقــاعــد بـعــد اي ــام او
اسابيع من انتخابهم ،كما كان يجري سابقا»،
كما أضاف البيان ّأن «من حق جميع الزمالء
االطالع على املصروفات واملداخيل املالية ،وقد
حــرصــت الهيئة االداريـ ــة الحالية على وضع
نظام مالي غاية في الشفافية».
واكـ ـ ــدت ال ـه ـي ـئــة االداريـ ـ ـ ــة «ان ط ـلــب تـســديــد
االش ـتــراك قبل االنـتـخــابــات انـمــا هــو لتفعيل
ال ــراب ـط ــة وضـ ـم ــان اسـتـقــالـيـتـهــا ولـجـعـلـهــا
مؤسسة مستمرة ،ولتمكينها من أداء جميع
املهمات املنوطة بها» ،مشيرة الى ان «تكليف
مدير املدرسة يعاونه أحــد مندوبي املدرسة
االش ــراف عـلــى العملية االنـتـخــابـيــة يـعـ ّـد من
قبيل تحصيل الـحــاصــل ،إذ ليس ضروريا
أن يشارك عضو هيئة اداريــة في انتخابات
مدرسة ألننا نحترم الثقة القائمة بني أفراد
الهيئة التعليمية داخل املدرسة الواحدة».

